
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
konaného dňa 17.10. 2011 
 
Prítomní členovia komisie: Ing. Ágošton, RNDr. Černá, M. Greksa, Ing. Hečko, Mgr. Kríž, 
Ing. Reinerová, Ing. Drozd, JUDr. Gavorová, Mgr. J. Droba, Ing. Lukáč, Ing. Mikus, Ing. 
Mikušová 
Ospravedlnení: Ing. Šindler, Mgr. Futóová, Bc. Csontos 
Prizvaní: JUDr. Zajacová, Ing. Miškanin, Ing. Potočárová, Ing. A. Droba, Ing. Grežo, Mgr. 
Bučková 
 
1. Otvorenie 
2. Protikorupčné minimum pre Bratislavu. Návrh 
3. Informácia o bezpečnostnej situácii v oblasti cestovného ruchu na území hl.m. SR 
Bratislavy za obdobie hlavnej turistickej sezóny. Informovať bude JUDr. Zuzana Zajacová 
náčelníčka mestskej polície 
4. Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
5. Návrh priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce 
mesta Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách 
6. Rôzne 
 
K bodu 1 
Predseda komisie privítal zúčastnených, ktorí odsúhlasili program zasadnutia. 
 
K bodu 2 
Protikorupčné minimum pre Bratislavu. Návrh  
Materiál bol predložený písomne a uviedol ho Ing. Miškanin. Po odbornej diskusii bolo 
hlasované o nasledovnom znení uznesenia. 
 
Uznesenie: 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu po prerokovaní materiálu 
Protikorupčné minimum pre Bratislavu. Návrh 
 
odporúča 
 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy doplniť materiál v spolupráci s poslaneckými 
klubmi. 
Hlasovanie: prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 3 
Informácia o bezpečnostnej situácii v oblasti cestovného ruchu na území hl.m. SR Bratislavy 
za obdobie hlavnej turistickej sezóny. Informáciu podala JUDr. Zuzana Zajacová náčelníčka 
mestskej polície. 
 
K bodu 4 
Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
 



Materiál uviedla Ing. Michaela Potočárová. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení uznesenia. 
 
Uznesenie: 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu po prerokovaní materiálu 
 
odporúča 
 
schváliť Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy materiál Návrh konkrétnych 
krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie: prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 5 
Návrh priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta 
Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách 
 
Materiál bol predložený písomne. K predloženému materiálu informoval Ing. Andrej Droba. 
Po odbornej diskusii bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia. 
 
Uznesenie: 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu po prerokovaní materiálu 
 
odporúča 
 
schváliť Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy materiál Návrh priorít a krokov na 
realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta Bratislavy a hodnotenie 
jeho členstva v medzinárodných organizáciách. 
 
Hlasovanie: prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 6 
Rôzne 
Ing. Miškanin informoval o projekte Bratislava UP´N DOWN španielskej spoločnosti 
International Tourist Bus, S.L., ktorý bol už prednesený na operatívnej porade primátora. Po 
diskusii komisia súhlasí s účasťou predstaviteľa firmy BA UP´N DOWN aby osobne 
oboznámil členov komisie s týmto projektom. 
Hlasovanie: prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
       Ing. Tomáš Ágošton v.r. 
            predseda komisie 
Zapísala: 
PhDr. Mária Košáriová 
tajomníčka komisie 



 


